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1. въведение
Охарактеризирането и сертифицирането на 

сравнителните материали за рН в Националния 
център по метрология (НЦМ) към Българския 
институт по метрология (БИМ) е съобразено с 
изискванията на международните документи  
(ISO Guide 31 ¸ ISO Guide 35) и добрата метро-
логична практика, възприета от Националните 
метрологични институти и Международното 
бюро за мерки и теглилки (BIPM). Докладът 
разглежда начина за охарактеризиране и сертифи-
циране на ССМ за рН с помощта на Националния 
еталон за водороден показател - рН и осигуряване 
на международно признати стойности на произ-
вежданите ССМ  - фиг. 1.

Фиг. 1 Изглед на Националния еталон за водороден 
показател рН.

СЕРТИФИЦИРАНИТЕ СРАвНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ зА РН – 
СРЕдСТвО зА ОСИГУРЯвАНЕ НА МЕждУНАРОдНО ПРИзНАТА 

МЕТРОЛОГИЧНА ПРОСЛЕдИМОСТ НА ИзМЕРвАНИЯТА  
в хИМИЧНИТЕ ЛАбОРАТОРИИ

Димка Иванова1), Людмила Димитрова2)
1) СМБ, София 1000, ул. „Г.С.Раковски № 108, e-mail: dimka_st_ivanova@yahoo.com

2) БИМ, София 1040, бул. „Г.М.Димитров” 52Б, e-mail: l.dimitrova@bim.government.bg

Резюме: рН е един от най-често измерваните показатели в химичните аналитични лаборатории. От него 
зависи правилното протичане на химичните анализи и съответно надеждността на получаваните резултати. 
За да се осигури точно и коректно измерване на рН е необходимо средствата за измерване, рН –метрите, да 
се калибрират редовно с помощта на сертифицирани сравнителни/референтни материали (ССМ) за рН. ССМ, 
произвеждани в БИМ са сертифицирани на Националния еталон за рН, а стойностите, възпроизвеждани 
с него са международно признати.

Ключови думи: сертифицирани сравнителни материали, метрологична проследимост, национален 
еталон за рН

 
2. Производство на ССМ в 
Националния център по метрология 
ССМ за рН метрия се произвеждат в Нацио-

налния център по метрология от 1992 г. Пър-
воначално произвежданите ССМ за рН метрия 
са 9 типа, съгласно Международно възприетата 
рН-скала и са предназначени за осъществява-
не на метрологичния контрол, а след 2000 г. 
се използват за осигуряване на метрологична 
проследимост на резултатите от измерване в 
химичните лаборатории. Еталонните буферни 
разтвори (сертифицирани сравнителни материа-
ли), възпроизвеждащи единицата за рН в областта 
от 1,675 до 12,454 (25 °С) са приготвени съгласно 
изискванията на IUPAC Recommendation 2002 
[5]. рН скалата е в съответствие с R54 на OIML 
“рН-скала на водни разтвори” и тя се основава на 
възпроизвеждане на рН стойности от следните 
буферни разтвори [1]:

• 0,05 mol/kg калиев тетраоксалат - KH3(C2O4)2 
· 2H2O (рН 1,679 при 25 ºС); 

• наситен разтвор на калиев хидрогентартарат 
- KHC4H4O6, при 25 ºС (рН 3,557 при 25 ºС);

• 0,05 mol/kg калиев дихидроген цитрат - 
KH2C6H5O7 (рН 3,776 при 25 ºС);

• 0,05 mol/kg калиев хидрогенфталат - 
KHC8H4O4 (рН 4,008 при 25 ºС);

• 0 ,025 mol /kg калиев дихидрогено-
ртофосфат KH2PO4 и 0,025 mol/kg дина-
триевхидрогенортофосфат - Na2HPO4 (рН 
6,865 при 25 ºС);

• 0,008695 mol/kg калиев дихидрогено-
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ртофосфат - KH2PO4 и 0,03043 mol/kg 
дина-триев хидрогенортофосфат - Na2HPO4  
(рН 7,413 при 25 ºС);

• 0,01 mol/kg натриев тетраборат - Na2B4O7 · 
10H2O (рН 9,180 при 25 ºС);

• 0,05 mol/kg натриев хидрогенкарбонат - 
NaHCO3 и 0,025 mol/kg натриев карбонат 
- Na2CO4 (рН 10,012 при 25 ºС);

• наситен разтвор на калциев хидроксид 
Ca(OH)2 при 25 ºС (рН 12,454 при 25 ºС).

Произвежданите в БИМ сертифицирани 
сравнителни материали се охарактеризират чрез 
калибриране на Националния еталон за водороден 
показател рН. Принципът на измерване, реализи-
ран от националния еталон за рН е в съответствие 
с общоприетата практика за еталонното измерва-
не, прилагана от водещите Национални метроло-
гични институти в Европа и в света. Тя се състои 
в измерване на електродвижещото напрежение на 

буферен разтвор в 
електрохимична 
клетка без пре-
нос на йони – тип 
“Harned”, като 
всеки институт 
разработва собст-
вена конструк-
ция. На фигура 
2 е представена 
електрохимична 
клетка разработе-
на и използвана в 
НЦМ.

Национални-
ят еталон на Р. 
България в него-
вия първи вари-
ант е създаден в 

периода 1977 г. - 1980 г. и в следващите години 
състава му е променян по отношение на модер-
низация на средствата на измерване и автома-
тизираното отчитане и обработка на данните. 
Тези промени са довели до усъвършенстване 
на възможностите за измерване и калибриране, 
повишаване на точността и надеждността на 
получаваните резултати, но принципът на реа-
лизация не е променен.

Термодинамичната стойност на показателя 
за активността на водородните йони (аН+) се 
определя по формулата:

рН = -lg(аН+) (1)
На фиг. 3 [5] схематично е представен алго-

ритъма за определяне на рН стойността на буфе-
рен разтвор/сравнителен материал по първичен 
метод, реализиран от Националния еталон за рН.

 
ph = -lgah

+ Определение 

Електрохимична клетка без 
пренос на йони (тип „Harned”), 

запълнена с HCl (mHCl = 0,01 
mol/kg) 

Измерване на Е0ClAgClAg 

Стандартно справочни 

данни за g ± H Cl, за 
mHCl=0,01 

mol/kg и екстраполация 
основана на теорията на 

Дебай-Хюкел 

Електрохимична клетка без пренос на 
йони (тип „Harned”), запълнена с буферен 

разтвор с известна йонна сила 

Измерване на p(aHgCl) на буферния разтвор 
с добавка на Cl– при 3 различни 

концентрации 

Определяне p(aHgCl)0 

чрез екстраполация 

Линейна 
екстраполация 

Изчисляване (оценяване) на рН 
Изчисляване на gCl

0 съгласно 
конвенцията на Бейтс-
Гугенгейм, основана на 
теорията на Дебай-Хюкел 

Фиг. 3 Алгоритъм за определяне на рН

Електрохимичната верига, чието електро-дви-
жещото напрежение (едн) се измерва и от което се 
получават рН-стойностите е от вида [1]:

Pt, H2 ǀ еталонен буферен разтвор с Cl- и H+ 

ǀ AgCl, Ag ǀ Pt
Това е измерителна верига без пренос на йони, 

т.е. водородните (Pt, H2) и сребърно-хлоридните 
(Ag/AgCl) електроди се потапят без междинна 
преграда на електролитния мост в измервания 
разтвор и по този начин не се наблюдават ди-
фузионни напрежения. Всяка клетка съдържа 2 
водородни и 2 сребърнохлоридни електрода, т.е. 
получават се 4 стойности за едн на всяка клетка 
и съответно 4 стойности за киселинната функция, 
определена по формулата:

=−+ )( ClHap g
( )[ ]

−+
−D+

Clm
RT

FEEE lg
10ln

0

 (2)

където:
Е – едн между електродите в електрохи-

мич-ната клетка, V
DE  - корекция на едн, зависеща от атмос-фер-

ното налягане, V
Е0 – стандартен потенциал на сребърно-хло-

ридния електрод, V

Фиг. 2. Електрохимична 
клетка 
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F – число на Фарадей, 96485,34 C/mol; (http://
www.iupac.org/goldbook/G02579.pdf)

R – газова константа, 8,314472 J/Kmol; 
(http://www.iupac.org/goldbook/G02579.pdf)

T – термодинамична температура, К
mCl- - молална концентрация на Cl-, mol/kg 

буферен разтвор
Получените стойности на киселинните функ-

ции в трите клетки се подлагат на екстраполация 
до нулева концентрация на Cl-, т.е. mCl- = 0 като се 
използва метода на линейната регресия на базата 
на целия масив от точки: [ mCl- p(aH+ gCl-, ].

Стойността на рН на съответния разтвор се 
определя по формулата: 

lg)( 0 +⋅= −+ ClHappH g 0
−Clg             (3)

където:
0

−Clg  - коефициент на активност на Cl-, която 
се изчислява по формулата:

2/1

2/1
0

5,11
lg

J
JA

Cl +
⋅−

=−g         (4)

А – коефициент на уравнението на Дебай и 
Хюкел.

Йонната сила на разтвора J (mol/kg H2O) за 
всеки еталонен буферен разтвор се изчислява по 
формулата:

2
ii zm2/1J ⋅∑=                    (5)

където:
mi  - молална концентрация на всеки вид йони 

в разтвора, mol/kg H2O;
zi  - заряд на всеки вид йони в разтвора.
За установяване на стойността на изследвания 

разтвор 3 електрохимични клетки се зареждат 
с един и същ буферен разтвор с различна кон-
центрация на натриев хлорид, съответно: 0,005 
mol/kg; 0,01mol/kg и 0,02 mol/kg. По възприета 
валидирана програма автоматично се измерват на-
преженията между всяка двойка „водороден-сре-
бърнохлориден електрод” в трите измерителни 
клетки и резултатите се обработват в реално 
време. Автоматизираната системата позволява 
да се зададат от 1 до 100 измервания. Резулта-
тите се приемат за надеждни и стабилни, ако се 
задържат постоянни най-малко два часа. По време 
на измерванията температурата се поддържа с 
точност  ± 0,01 °С.

Оценката на неопределеността на измерване, 
присъединена към резултатите от измерване на 
ССМ за рН (еталонните буферни разтвори) се 
извършва в съответствие с изискванията на Ръ-

ководство за изразяване на неопределеността от 
измерване JCGM 100:2008 (GUM, 1995 с малки 
изменения).

Всички известни данни за входните вели-чи-
ни, участващи в определянето на рН се привеждат 
към стандартни неопределености - тип А и/или 
тип В.

В Таблица 1 е представен примерен бюджет на 
неопределеността при измерване на стойността 
на рН на фосфатен буферен разтвор 1:1 при тем-
пература 25 0С, която се получава чрез прилагане 
на закона за разпространение на неопределено-
стите – комбиниране на неопределеността при 
определяне на стандартния потенциал на сре-
бърнохлоридните йони и неопределе-ността на 
киселинната функция.

В периода от 2011 г. до сега НЦМ произвежда, 
охарактеризира/калибрира и, сертифицира ССМ 
по заявка на клиенти, като някои от клиентите 
са постоянни. За произведените СМ се издават 
сертификати и свидетелства за калибриране с 
позоваване на международно признатите въз-
можности за измерване и калибриране – СМС, 
вписани в базата данни на BIPM. На фигура 4 са 
представени ССМ, произведени в НЦМ.

Традиционно в страната се произвеждат ССМ 
за рН-метрия и от други фирми и организации. 

Данните в Таблица 1 са получени при из-
следване на характеристиките на Националния 
еталон.[1]

Те са вписани в Регистъра на Сертифицира-
ните референтни /сравнителни материали СМ, 
произведени в Р.България:

http://www.bim.government.bg.

Фиг. 4 ССМ, произведени в НЦМ
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3 Международно признати 
измервания в областта на измерване 
на рН
Характеристиките на Националния еталон за 

рН са изследвани в продължение на много години 
[2], [3]. След подписване на международното спо-
разумение за взаимно признаване на резултатите 
между Националните метрологични институти 
CIPM-MRA през 1999 г. трябваше да бъдат изпъл-
нени изискванията на документ CIPM-MRA-D-04 
“Критерии за приемане на възможностите за 
измерване и калибриране -СMCs”. За производи-
телите на ССМ е необходимо да бъдат изпълнени 
следните изисквания: 

- Успешни участия в ключови или допълни-
телни сравнения, организирани от Консул-
тативния комитет по количество вещество, 
CCQM и EURAMET;

- Действаща система за управление на качест-
вото в съответствие с ISO/IEC 17025 „Общи 
изисквания относно компетентността на 
лабораториите за изпитване и калибриране“ 
и ISO Guide 34 „Изисквания към произво-

дителя на сравнителни материали”, която 
да е прегледана и приета от Регионалната 
метрологична организация – EURAMET 
– доклади от партньорски оценки на място 
(on-site peer assessment);

- Активно участие в работата на ТК Метро-
логия в химията към EURAMET;

- Публикации, знания, опит и др.
Като производител на ССМ, НЦМ изпълнява 

изискванията на ISO Guide 34, а също и изисква-
нията на БДС EN ISO/IEC 17 025 по отношение 
на дейността калибриране. Въведената система 
за управление е обект на партньорски оценки 
през годините.

Резултатите от участие в международни 
сравнения, организирани от CCQM, са най-обек-
тивната и надеждна оценка за възможностите за 
измерване и калибриране. По тази причина от 
1996 г. НЦМ участва в международни сравнения 
– двустранни, ключови и допълнителни.  

Участията в междулабораторни сравнения са 
по годините са представени в Таблица 2.

Таблица 1 Бюджет на неопределеността

 

Величина Единица 

25 °C 

Оценка Стандартна 
неопределеност 

Коефициент на 
чувствителност 

Принос към 
неопределеността 

xi ui ci ui(y) 

С
та

нд
ар

те
н 

по
те

нц
иа

л едн, Е V 0,462930 0,000004 1 0,000004 
Температура, Т K 298,15 0,002 0,0008 0,0000016 

Концент. на HCl, с mol/kg 0,01024 0,000009 4,95 0,00005 

Парц. наляг. на H2, рн2 Pa 91219 0,19 0,000018 0,000004 
Разлика на 

потенц.наAg/AgCl ел., 
? Е 

V 0,00005 0,00003 1 0,00003 

Комбинирана стандартна неопределеност 0,000058 

К
ис

ел
ин

на
 ф

ун
кц

ия
 

едн, Е0 V 0,22234 0,000058 -16,9 0,0001 

едн, Е V 0,76900 0,000004 16,9 0,000007 
Температура, Т K 298,154 0,002 0,04 0,00008 
Концент. на Cl- mol/kg 0,005 0,00002 87 0,00174 

Парц. наляг. на H2,  рн2 Pa 91219 0,19 0,000018 0,00006 

Разлика на 
потенц.наAg/AgCl ел., 

? Е 
V 0,00005 0,00003 1 0,00003 

Екстраполация на 
кисел. функция Bs 6,97263 0,0003359 1 0,0003359 

Комбинирана стандартна неопределеност 0,002 
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Последните три международни сравнения, 
в които НЦМ участва са свързани с доказване 
на международната еквивалентност на измер-
ванията, а последното е с изследователска 
цел [4].

1. Международно ключово сравнение 
CCQM-K-99 “pH на фосфатен буфер (номи-
нална стойност pH ~7.5 при 25 °C)”, пилотна 
лаборатория–PTB, Германия. БИМ представя 
резултати за рН при температура 15 °С, 25°С, 
37 °С и 50 °С и получава много добра еквива-
летност в сравнение с резултатите на другите 
институти- фигура 5.

2.Международната метрологична проследи-
мост на измерване на рН е гарантирана за водни 
разтвори на рН. Измерванията на водно-алкохол-
ни смеси не е осигурена, поради липса на ССМ 
на алкохолна основа. При измерване на рН на 
водно-алкохолни разтвори могат да възникнат 
проблеми от различните матрици на измервания 
разтвор и разтвора за калибриране.

С цел изследване и бъдещо стандартизиране 
на измерването на рН на водно-алкохолни разтво-
ри, CCQM организира международно пилотно 
сравнение CCQM-P152 „Киселинна функция на 
фталатен буфер във водно-алкохолна смес (масова 
фракция 50 %)”. 

Разтворът е измерен при 25 °С. Резултатите 
от измерванията на НЦМ са съпоставими с ре-
зултатите на участващи лаборатории - фигура 6.

 

Таблица 2 Участие в  
междулабораторни сравнения

 № 
Описание и идентификация на 
сравнението 

Година 
на 

провеж-
дане 

1. Тетраоксалатен  буферен разтвор; 
Тартаратен  буферен разтвор; 
Фосфатен буферен разтвор; Боратен 
буферен разтвор двустранно 
сравнение, PTB 

1995 

2 EUROMET Проект №760 Определяне 
на pH на фосфатен буфер с клетка тип  
Harned  
 

2003/2004 

3 CCQM-P52 pH 10.1 (Карбонатен 
буфер) 

2003/2004 

4 CCQM-K19 pH 9.2 (Боратен буфер) 2004/2006 
5 CCQM-K-18 pH 10.1 (Карбонатен 

буфер) 
2006 

6 CCQM-K20 pH 1.7 (Тетраоксалатен 
буфер) 

2007/2008 

7 CCQM-P37.1 Проблеми при първично 
измерване на рН 

2009/2011 

8 CCQM-K91 pH на фталатен буфер 
(pH~4) 

2011/2012 

9 CCQM-K99 pH на фосфатен буфер 
(номинална стойност pH ~7.5, 25 °C) 

2014/2015 

10 SIM.QM-K91 pH фталатен буферен 
разтвор ( pH номинална стойност~4.01, 
25 ºС) 

2014/2015 

11 CCQM – P152 Киселинна функция на 
фталатен буфер във  водно-алкохолна 
смес (масова фракция 50%) 

2014/2015 

 

Фиг. 5 Резултати CCQM-K-99
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Фиг. 6 Резултати CCQM-P152

3.Международно ключово сравнение 
Разтвор (номинална стойност pH ~4.01, 

SIM.QM-K91 „pH на фталатен буферен 25 ºC)”, 
организирано от Американската регионалната 
метрологична организация, SIM, пилотната 
лаборатория INMETRO, Бразилия. НЦМ - БИМ 
представя резултати за 15 оС, 25 оС и 37 оС и се 
получава много добра сравнимост с резултатите 
на другите институти – фигура 7.

Фиг. 7 Резултати SIM.QM-K91

4 заключение
Резултатите от участие в международните 

сравнения и непрекъснатите изследвания на 
характеристиките на произвежданите ССМ, 
потвърждават заявените СМСs, публикувани на 
Интернет страницата на BIPM [4]:

Механизмите за разпространение на между-
народно признатите услуги са:

- калибриране на буферни разтвори;
- производство на 7 типа ССМ в съответствие 

с международната скала за рН;

- приписване на стойности на проби/ образци 
за тестове за пригодност (PT samples). 

Представените резултати от изследванията, от 
участията в международни сравнения е израз на 
дългогодишната работа и стремеж да се поддържа 
постигнато и да се усъвършенства дейността на 
лабораторията на НЦМ, както и да се изпълни 
ангажиментът пред бизнеса и българските ла-
боратории за предоставяне на международно 
признати резултати от измервания за един от 
най-често отчитаните показатели в химическите 
лаборатории – рН от БИМ.

Използвани съкращения
IUPAC – Международен комитет по чиста и 

приложна химия
OIML – Международна организация по зако-

нова метрология
CCQM – Консултативен комитет по количе-

ство вещество към Международния комитет по 
мерки и теглилки

CIPM-MRA - Международно споразумение 
между Националните метрологични институти за 
взаимно признаване на резултатите от измерване 
и калибиране

СМСs – възможности за измерване и кали-
бриране

BIPM - -Международно бюро по мерки и 
теглилки
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Обхват на измерване и обхват 
на стойностите на ССМ – 

водни разтвори на рН 

Разширена 
неопределеност, 

k = 2 
от 1,5 до 1,9 0,010 
от 3,6 до 4,2 0,005 
от 6,7 до 7,6 0,004 
от 9,0 до 9,4 0,005 
от 9,8 до 10,2 0,010 

Таблица 3 CMCs 
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ворно лице за работа с Националния еталон за 
рН от 1990 г. до 2002 г.; до 2010 г. участвала в из-
следванията на еталона като началник отдел „Хи-
мични измервания и йонизиращи лъчения“ в ГД 
НЦМ/БИМ. Област/и на научни интереси – оха-
рактеризиране и сертифициране на сравнителни 
материали, еталонно измерване на рН, обучения 

по метрология – метрологична проследимост,  
неопределеност на измерване, валидиране на 
методи, контрол на качеството на резултатите от 
измерване, акредитация на лаборатории – изиск-
вания, свързани с техническата компетентност. В 
момента работи в „Овергаз мрежи” АД.

Людмила димитрова, инж. химик, гл. екс-
перт в ГД НЦМ - БИМ, отговорно лице за работа 
с Националния еталон за рН от 2002 г. до сега. 
Област/и на научни интереси – производство, оха-
рактеризиране и сертифициране на сравнителни 
материали, еталонно измерване на рН, вискозитет 
на течности, калибриране на вискозиметри, обу-
чения по метрология – калибриране на средства 
за измерване в областта на химията

ThE CERTIfIED REfERENCE MATERIALS fOR Ph –  
A MEANS fOR ENSuRING Of INTERNATIONALLy RECOGNIZED 

METROLOGICAL TRACEAbILITy Of MEASuREMENT  
IN ChEMICAL LAbORATORIES

Dimka Ivanova1), Ludmila Dimitrova2)
1) UMB, Sofia 1000, 108 G.S. Rakovski, str. e-mail: dimka_st_ivanova@yahoo.com

2) BIM, Sofia 1040, Bulv. „G.M.Dimitrov” 52Б, e-mail:l.dimitrova@bim.government.bg

Abstract: The measurement of pH is one of the most frequently measured parameters in chemical analytical 
laboratories. It determines the proper conduct of chemical analyzes and accordingly reliability of the results 
obtained. To ensure accurate and correct measurement of pH is necessary measuring devices, pH –metеrs, to be 
calibrated regularly by using Certified Reference Materials (CRMs) for pH.

Key-Words: Certified reference material, metrological traceability, characterization and certification of CRM, 
National standard for pH

 
References
[1] Doklad ot izsledvane na metrologichnite 

harakteristiki na Natsionalniya etalon za rN, 2009 
g. utvarden s Reshenie na MS № 80/19.02.2010 g.

[2] Ivanova D., Natsionalen etalon na edinitsata 
za vodoroden pokazatel rN, Standartizatsiya, 
metrologiya, sertifikatsiya, 1/1995 g.

[3] Ivanova D., Dimitrova L., Uchastie 

v mezhdunarodno sravnenie s Natsionalen 
etalon na edinitsata za vodoroden pokazatel rN, 
Standartizatsiya, metrologiya, sertifi-katsiya, 1/2006

[4] Publikuvani CMCs, http://kcdb.bipm.org/ 
appendixC/QM/BG/QM_BG_6_7.pdf

[5] IUPAC Recommendation 2002, Izmervane na 
рН. Opredeleniya, etaloni i protseduri,  http://www.
iupac.org/publications/pac/2002/pdf/7411x2169.pdf

 



531

СЕРТИФИЦИРОвАННыЕ СРАвНИТЕЛьНыЕ МАТЕРИАЛы 
дЛЯ РН – СРЕдСТвО ОбЕСПЕЧЕНИЯ МЕждУНАРОдНОй 

ПРИзНАННОй МЕТРОЛОГИЧЕСКОй ПРОСЛЕжИвАЕМОСТИ 
ИзМЕРЕНИй в хИМИЧЕСКИх ЛАбОРАТОРИЯх.

Димка Иванова1), Людмила Димитрова2)
1) СМБ, София 1000, ул. „Г.С.Раковски № 108, e-mail: dimka_st_ivanova@yahoo.com

2) БИМ София 1040, бул. „Г.М.Димитров” 52Б, e-mail: l.dimitrova@bim.government.bg

Резюме: рН является одним из наиболее часто измеряемых показателей в химических аналитических 
лабораториях. От этого показателя зависит правильное протекание химических анализов и соответственно 
надежность получаемых результатов. Чтобы обеспечить точное и корректное измерение  рН,  необходимо 
регулярно проводить калибровку средств измерений, рН–метров, с помощью сертифицированных 
сравнительных/референтных материалов (ССМ) для рН. ССМ, производимые в БИМ. Они сертифицируются 
с помощью Национального эталона для рН, а значения величины, воспроизводимые им, признаны на 
международном уровне.

Ключевые слова: сертифицированные сравнительные материалы, метрологическая прослеживаемость, 
национальный эталон для  рН

 
 


